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Neolt Electro Strong Trim
rolsnijder met led-verlichting en vellenklem

Neolt Electro Strong Trim, met led-verlichting en fluoriserende snijlijn over het 
snijgebied en vellenklem. 
Max. snijdikte 4,5 mm, leverbaar in vier snijlengten, 165, 120, 210 en 320 cm. 
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Ref: NEOLTELECTROSTRONGTRIM/05/20/NL

Neolt is een Italiaans producent van rolsnijders en 
vouwmachines voor grootformaat. Het producten-gamma 
is breed. De machines zijn een perfecte aanvulling op ons 
pakket grootformaat lamineerapparaten. De rolsnijders 
zijn leverbaar in diverse snijlengtes en snijcapaciteiten, 
elektrisch en handmatig.

De Neolt Electro Strong Trim serie, elektrische rolsnijders met led-verlichting en vellenklem is ontworpen om aan de behoeften te 
voldoen van dagelijkse snijbehoeften van operators die printen met middelgrote / grote formaten van 165 tot 320 cm met. 
De beschikbaarheid van tussenformaten van 210 en 260 cm dekt alle mogelijkheden met betrekking tot digitaal printen.

Electro Strong Trim heeft een stevige dubbele snijkop met een roterend mes in gehard staal en een vast mes in roestvrij staal, gecoat en
gemonteerd op een versterkt snijvlak. De messenwagen, met variabele snelheid en bidirectioneel snijden, vergemakkelijkt het snijden tot 
4,5 mm. Het werkblad is verlicht om het werk van de operator te vergemakkelijken.
De metalen onderdelen zijn gecoat met epoxypoeders en zorgen voor maximale weerstand tegen insnijdingen en krassen.
Standaarduitrusting inclusief onderstel, stalen buis met stelvoeten, opvangzak voor het verzamelen van snijafval.

De Neolt Electro Strong Trim elektrische rolsnijders zijn voorzien van een sterke meshouder die via lagers schuift, gemonteerd op een 
rechthoekige geleidebalk. Met led-verlichting en fluoriserende snijlijn over het snijgebied en vellenklem voor een nauwkeuriger snijresul-
taat. Max. snijdikte 4,5 mm, leverbaar in vier snijlengten, 165, 120, 210 en 320 cm. Optie: rolhouder

 Neolt Electro Strong Trim serie  165  210  260  320
Max. snijdikte    4,5 mm  4,5 mm  4,5 mm  4,5 mm
Max. snijlengte    165 cm   210 cm   260 cm   320 cm
Machinelengte    224 cm  274 cm  324 cm  384 cm
Machinebreedte     50 cm   50 cm   50 cm   50 cm
Hoogte incl. onderstel   102 cm  102 cm  102 cm  102 cm
Hoogte van het werkoppervlak  87 cm  87 cm  87 cm  87 cm
Gewicht     59 kg   72 kg   85 kg   97 kg
Snelheid messenwagen   0,45 m/sec 0,45 m/sec 0,45 m/sec 0,45 m/sec
Stroomaansluiting    230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz


